
Міністерство молоді та спорту України 1. 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2 

340 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

2. 3401040 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку фізичної культури та спорту 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки 

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації   

Досягнення нових наукових результатів для подальшого їх впровадження в розроблення наукових засад державної політики у сфері фізичної культури і спорту 

3.2. Завдання бюджетної програми 

Виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок науково-дослідним інститутом 

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми 

1. Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність"; 

2. Закон України від 11.07.2001 № 2623-ІІІ "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"; 

3. Закон України від 25.06.1993 № 3322-ХІІ "Про науково-технічну інформацію"; 

4. Указ Президента України від 16.05.2008 № 444/2008 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери"; 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089 "Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року"; 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України"; 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 115 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період 

до 2024 року"; 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 494 "Про затвердження порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи"; 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

4.   Надходження для виконання бюджетної програми 

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках 

Код Найменування 2021 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2022  рік (затверджено) 2023 рік (проект) 

загальний фонд загальний фонд спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

разом 

(9+10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х  15 467,6  7 562,4  29 707,8  7 562,4  15 467,6  29 707,8 

250101 Х  813,6  500,0  500,0  500,0  813,6 Х  500,0 Х Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю 



ВСЬОГО  29 707,8  813,6  30 521,4  15 467,6  500,0  15 967,6  7 562,4  500,0  8 062,4 

Разом надходжень  29 707,8  813,6  30 521,4  15 467,6  500,0  15 967,6  7 562,4  500,0  8 062,4 

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках 

Код Найменування 2024 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2025  рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 

(тис. грн.) 

   8 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х 

ВСЬОГО 

Разом надходжень 

КЕКВ Найменування 2021 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету 

 

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках 
(тис. грн.) 

2281  14 475,5  767,1  15 467,6  400,0  7 562,4  500,0  15 242,6  15 867,6  8 062,4 Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм 

3210  15 232,3  46,5  100,0  15 278,8  100,0 Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

ВСЬОГО  29 707,8  813,6  30 521,4  15 467,6  500,0  15 967,6  7 562,4  500,0  8 062,4 

2021 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ККК 

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках 

(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

2024 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2025 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КЕКВ 

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 



2024 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2025 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ККК 

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2024 і 2025 роках 

(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

2023 рік (проект) 

загальний  

фонд 

9 10 

спеціальний  

фонд 

разом 

(3+4) 

11 

2022 рік (затверджено) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках 
(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 

спеціальний фонд загальний  

фонд 

2021 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 1   15 189,0  14 375,4 Прикладні наукові дослідження у 

сфері розвитку молоді та спорту 

 813,6  15 467,6  500,0  7 562,4  500,0  15 967,6  8 062,4 

 2   15 332,4  15 332,4 Придбання наукоємного обладнання 

для виконання прикладних розробок і 

досліджень 

ВСЬОГО  30 521,4  29 707,8  813,6  15 467,6  500,0  15 967,6  7 562,4  500,0  8 062,4 

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках 

2025 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 

спеціальний фонд загальний фонд 

2024 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

ВСЬОГО 

7. Результативні показники бюджетної програми 

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках 

Джерело інформації 

  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд загальний фонд 

2023 рік (проект) 2022 рік (затверджено) 2021 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №  

з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(тис. грн.) 

затрат 

 2,0 од. Статистична звітність, 

форма 3-наука 

 2,0  1,0 Кількість наукових установ, всього, в тому числі:  1  

 1,0 од. Статистична звітність, 

форма 3-наука 

 1,0  1,0 які задіяні в виконанні Державної цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року 

 2  



 1,0  1,0  73,0 од. Внутрішньогосподарський 

облік 

 63,0  41,0 Середньорічна штатна чисельність, всього, в тому числі:  1,0  3  

 1,0  61,0 од. Статистична звітність, 

форма 3-наука 

 53,5  36,5 дослідники  1,0  4  

 10,5 од. Статистична звітність, 

форма 3-наука 

 9,5  4,5 спеціалісти  5  

 1,5 од. Статистична звітність, 

форма 3-наука 

робітники  6  

 1,0  1,0  73,0 од. Внутрішньогосподарський 

облік 

 73,0  41,0 Всього штатна чисельність на початок відповідного бюджетного 

періоду 

 1,0  7  

 1,0  11,0 од. Тематичний план 

науково-дослідних робіт 

 11,0  3,0 Кількість прикладних наукових досліджень, які виконуються за 

пріоритетними напрями розвитку науки і техніки, всього, в тому 

числі: 

 9  

 3,0 од. Тематичний план 

науково-дослідних робіт 

 3,0  3,0 які виконуються в рамках Державної цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року 

 10  

 100,0 тис.грн. Внутрішньогосподарський 

облік 

Придбання комп'ютерної техніки, периферійного обладнання та 

приладдя довгострокового користування 

 11  

продукту 

 1,0 од. Щорічна звітність, форма 

4, форма 5 

 8,0 Кількість прикладних наукових досліджень завершених та 

впроваджених у поточному році 

 1  

 65,0 од. Щорічна звітність, форма 4  65,0  35,0 Кількість статей у наукових виданнях, всього, в тому числі:  2  

 24,0 од. Щорічна звітність, форма 4  29,0  19,0 індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, 

Web of Science (WoS), Index Copernicus, Google Scholar 

 3  

 4,0 од. Управлінський облік  1,0 Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права 

інтелектуальної власності (патент на винахід) 

 5  

 4,0 од. Договір, видаткова 

накладна 

Кількість придбаної комп'ютерної техніки, периферійного 

обладнання та приладдя довгострокового користування 

 6  

од. Договір, видаткова 

накладна 

 24,0 Кількість придбаного наукоємного обладнання для оновлення 

матеріально-технічної бази наукових установ (обладнання і 

предмети, в тому числі довгострокового користування) для 

провадження наукової діяльності 

 7  

ефективності 

 886,3 тис.грн. Управлінський облік Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового 

дослідження, яке виконується в сфері національно-патріотичного 

виховання та молодіжній сфері 

 1  

 2 792,4 тис.грн. Управлінський облік  2 520,8 Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового 

дослідження, яке виконується в рамках Державної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 

період до 2024 року 

 2  

 25,0 тис.грн. Управлінський облік Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки, 

периферійного обладнання та приладдя довгострокового 

користування 

 3  

 150,0 тис.грн. Управлінський облік  1 306,9 Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового 

дослідження 

 4  

тис.грн. Управлінський облік  638,9 Середні витрати на придбання 1 одиниці наукоємного обладнання 

для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ 
(обладнання і предмети, в тому числі довгострокового 

користування) для провадження наукової діяльності 

 5  
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 100,0  100,0 відс. Щорічна звітність, форма 

8, форма 11 

 100,0  100,0 Частка прикладних наукових досліджень, які виконуються за 

пріоритетними напрями розвитку науки і техніки 

 1  

 27,3 відс. Щорічна звітність, форма 

4, форма 5 

 27,3  100,0 Частка прикладних наукових досліджень, які виконуються в 

рамках Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2024 року і будуть завершені та 

впроваджені в наступних бюджетних періодах 

 2  

 100,0 відс. Внутрішньогосподарський 

облік 

Рівень введення в експлуатацію придбаної комп'ютерної техніки, 

периферійного обладнання та приладдя довгострокового 

користування 

 3  

 100,0 відс. Щорічна звітність, форма 

4, форма 5 

 72,7 Частка завершених та впроваджених прикладних наукових 

досліджень в поточному році 

 4  

од. Внутрішньогосподарський 

облік 

Збільшення кількості публікацій у наукових виданнях у порівнянні 

з минулим роком, всього, в тому числі: 

 5  

од. Внутрішньогосподарський 

облік 

 6,0 індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, 

Web of Science (WoS), Index Copernicus, Google Scholar 

 6  

відс. Внутрішньогосподарський 

облік 

 100,0 Рівень введення в експлуатацію придбаного наукоємного 

обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових 

установ (обладнання і предмети, в тому числі довгострокового 

користування) для провадження наукової діяльності 

 7  

№  

з/п 

Показники Одиниця виміру 2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз) 

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд 

Джерело інформації 

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках 

8 7 6 5 4 3 2 1 

(тис. грн.) 

8.  Cтруктура видатків на оплату праці 

2021 рік (звіт) Найменування 

загальний  

фонд 

спеціальний фонд 

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект) 

загальний  

фонд 

спеціальний фонд спеціальний  

фонд 

загальний  

фонд 

2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз) 

спеціальний фонд спеціальний фонд загальний  

фонд 

загальний  

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

1. Обов'язкові виплати  7 093,8  152,1  9 347,7  119,7  5 153,6  118,8 

2. Стимулюючі доплати та надбавки  862,0  147,0  145,8 

3. Премії  2 408,1  121,5  1 404,7 

4. Матеріальна допомога  266,5  627,1  327,5 

ВСЬОГО  10 630,4  11 526,5  5 626,9  273,6  119,7  118,8 

№ 

з/п 

Категорії працівників 

1 2 

2024 рік  

13 14 

2025 рік  

15 16 

2021 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд 

3 5 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

2022 рік (план) 

загальний фонд спеціальний фонд 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

4 6 7 8 9 10 

2023 рік 

11 12 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 



 1,00   36,50   1,00   56,50   61,00   1,00   53,50   62,00  Дослідники  1  

 4,50   9,50   10,50   9,50   9,50  Спеціалісти  2  

 1,50   1,50  Робітники  3  

 1,00   41,00   1,00   66,00   73,00   1,00   63,00   73,00  Всього штатних одиниць 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 

також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X 

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми 

11 10 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2023 рік (проект) 

9 8 

спеціальний 

фонд 

  загальний фонд 

2022 рік (затверджено) 

7 6 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2021 рік (звіт) 

5 4 3 2 1 

Короткий зміст заходів за програмою Коли та яким документом затверджена Назва   Код програми № 

з/п 

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках 

(тис. грн.) 

- 
529 Державна цільова 

соціальна програма 

розвитку фізичної 

культури і спорту на 

період до 2024 року 

Термін дії документу:  2 017  2 024 

Постанова від 01.03.2017 №115 Проведення методичної, 

дослідницької та наукової 

діяльності, орієнтованої на 

підвищення спортивного 

результату 

 1   8 377,3  23 145,5  7 562,4 

Примітка: 

 23 145,5  8 377,3  7 562,4 ВСЬОГО 

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках 

№ 

з/п 

  Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою 

1 2 3 4 5 

2024 рік (прогноз) 

  загальний фонд спеціальний фонд 

6 7 

2025 рік (прогноз) 

  загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 

8 9 

(тис. грн.) 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році,  

обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки 

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році 

Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту (далі - ДНДІФКС) протягом 2021 року продовжено розробку трьох наукових тем спрямованих 

на контроль та корекцію метаболізму кваліфікованих спортсменів за умов інтенсивних фізичних навантажень, організаційне та нормативно-правове регулювання 

наукового забезпечення підготовки спортсменів України, удосконалення системи оцінки функціональних можливостей кваліфікованих спортсменів. 

За результатами виконання науково-дослідної роботи впроваджено в практику підготовки збірних команд України 9 наукових розробок, що підтверджено 

відповідними актами. Використання впроваджених розробок за результатами виконання науково-дослідних робіт у 2021 році дали можливість підвищити ефективність 

підготовки спортсменів України до головних міжнародних змагань, що сприяло підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних спортсменів на міжнародній 

спортивні арені. 

За результатами провадження наукових досліджень у 2021 році опубліковано 35 наукових робіт, у тому числі: 18 наукових статей опубліковано в наукових  



журналах, що входять до міжнародних баз даних, з яких 5 -індексуються базами Web of Science та/або Scopus, 11 публікацій в інших наукових виданнях, 4 методичних 

рекомендацій стосовно підготовки до ХХХІІ Олімпіади 2020 р. та ХХIV зимових Олімпійських ігор 2022 р. Науково обґрунтовано рекомендації щодо харчування 

спортсменів олімпійських збірних команд України (літні та зимові види спорту) прискорення акліматизації спортсменів до клімато-географічних умов олімпійських 

кластерів ХХХІІ Олімпійських ігор 2020 та ХХIV зимових Олімпійських ігор 2022 року з використанням незаборонених засобів. Розроблено проект змін до статті 50 

Закону України "Про фізичну культуру і спорт", проєкт положення про комплексні наукові групи національних команд України за видами спорту, про порядок 

організації науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України з олімпійських видів спорту. 

З метою забезпечення високого рівня підготовки спортсменів - членів збірних команд України з видів спорту, максимального використання наявних можливостей і 

кадрового потенціалу науково-дослідних установ сфери фізичної культури і спорту у 2021 році обстежено 290 спортсменів. Проведено 108 наукових заходів з 

комплексного контролю підготовки національних збірних команд. Здійснено 6686 досліджень. В той же час, з метою забезпечення оптимальних умов для 

максимальної реалізації потенційних можливостей спортсменів України та досягнення стану найвищого готовності під час ХХХІІ Олімпіади у 2021 році розроблено та 

надано збірним командам наукові рекомендації щодо: акліматизації спортсменів України до умов проведення ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020; особливостей харчування 

спортсменів різних видів спорту під час підготовки та участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади. Окремо, на запит головних тренерів з видів спорту (сучасне п'ятиборство, 

художня гімнастика, бокс, боротьба вільна, легка атлетика, веслування академічне, велоспорт) підготовлено рекомендації щодо побудови етапу безпосередньої 

підготовки з урахуванням проходження акліматизації до умов Токіо спортсменів, що здобули олімпійські ліцензії. Здійснено заходи з науково-методичного 

забезпечення спортсменів збірних команд України - кандидатів на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо, а саме проведено 1240 досліджень за участю 52 

спортсменів- кандидатів на участь в Олімпійських іграх з 12 видів спорту. 

 

Очікувані результати у 2022 році 

У 2022 році ДНДІФКС продовжується розробка трьох наукових тем розпочатих в попередньому році. Планується узагальнити та систематизувати роль тренувальних 

та позатренувальних факторів, що впливають на резервні можливості та метаболічні резерви спортсменів, з'ясування їх значущість для спеціальної працездатності 

кваліфікованих спортсменів, наукове обґрунтування підходів до контролю та оцінки основних факторів формування функціональних резервів, що обмежують 

спеціальну працездатність кваліфікованих спортсменів; вивчення змін основних показників процесів метаболізму як індикатору впливу тренувальних та змагальних 

навантажень на організм кваліфікованих спортсменів; впровадження в практику підготовки кваліфікованих спортсменів системи оперативного, поточного контролю, а 

також оцінки метаболічних зрушень для підвищення ефективності тренувальної та загальної діяльності спортсменів. У результаті виконання наукових досліджень 

будуть розроблені дієві механізми організаційно-правового визначення прав та обов'язків спортсменів, інших суб'єктів сфери фізичної культури і спорту. Результати 

наукового дослідження будуть представлені у наукових звітах, опубліковані у наукових журналах, у тому числі фахових та журналах, що входять до наукометричних 

баз даних (Scоpus та інші), та матеріалах міжнародних та вітчизняних наукових конференціях та конгресах.  

 

Обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023 рік 

Наукові дослідження ДНДІФКС будуть спрямовані на наукове обґрунтування підходів до збільшення резервних можливостей  кваліфікованих спортсменів та 

ефективності їх реалізації під час тренувальної та змагальної діяльності із використанням тренувальних та позатренувальних факторів; експериментальну перевірку 

застосування обґрунтованих підходів в практиці підготовки спортсменів до міжнародних змагань, спеціальну фізичну підготовку військових, а також їх 

впровадженню; експериментальне дослідження, систематизацію та аналіз метаболічних змін, а також змін основних гормонів, що регулюють анаболічно-катаболічні 

процеси у відповідь на вплив інтенсивних фізичних навантажень різної спрямованості та тривалості, а також дослідженню значущості виявлених зрушень для фізичної 

працездатності та перебіг процесів відновлення, впровадження практику підготовки кваліфікованих спортсменів отриманих наукових даних у межах оперативного, 

поточного та етапного контролю; аналізу та систематизації  поточного стану організаційно-правового забезпечення багаторічної підготовки спортсменів (від дитячого 

до спорту вищих досягнень). 

В межах науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України до міжнародних змагань, у тому числі ліцензійних за право участі в Іграх ХХХІІІ 

Олімпіади 2024 року, планується здійснити 6000 тисяч досліджень, у тому числі в умовах навчально-тренувальних зборів та змагань. У 2024-2025 рр. наукові 

дослідження будуть спрямовані на систематизацію отриманих експериментальних даних, обґрунтуванню нових підходів та алгоритмів оцінки функціональних 

можливостей та метаболічних зрушень за умов впливу екстремальних фізичних та психічних навантажень, впровадженню науково-обґрунтованих тренувальних та 

позатренувальних факторів підвищення, збереження та реалізації резервних можливостей, дозволених засобів стимуляції та відновлення  



працездатності після інтенсивних фізичних навантажень. Результати досліджень буде впроваджено в систему підготовки спортсменів до Ігор ХХХІІІ Олімпіади 2024 

року та інших міжнародних змагань, в практику професійного відбору, спеціальної підготовки та реабілітації військових в умовах воєнного часу та післявоєнного 

відновлення країни. 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2021 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2022 

Зміна кредиторської 

заборгованості 

(6-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок 

коштів 

загального фонду спеціального фонду 

Бюджетні зобов'язання 

(4+6) 

8 9 10 

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках 

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році 
(тис. грн.) 

 14 475,5 Дослідження і розробки, окремі 

заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм 

 14 488,7  14 475,5 2281 

 15 232,3 Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям) 

 15 237,1  15 232,3 3210 

 29707,8 ВСЬОГО  29 725,8  29707,8 

Найменування КЕКВ/ 

ККК 

2022 рік 

затверджені 

призначення 

кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2022 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

2023 рік 

граничний обсяг можлива кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2023 

(4-5-6) 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(8-10) 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(3-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(тис. грн.) 
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках 

 15 467,6  7 562,4 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм 

 15 467,6  7 562,4 

 15 467,6  7 562,4  7 562,4 ВСЬОГО  15 467,6 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2021 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2022 

Очікувана дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 

заборгованості 

8 9 

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках 

(тис. грн.) 

ВСЬОГО 



 

№ 

з/п 

Найменування Статті (пункти) 

нормативно- 

правового акта 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, необхідний для 

виконання статей (пунктів) 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, врахований у 

граничному обсягу 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання  

кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 

(тис.грн.) 

(4-5) 

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) 

нормативно-правового акта в межах граничного обсягу 

1 2 3 4 5 6 7 

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду 

ВСЬОГО 

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році 

     Взяття бюджетних зобов'язань державним інститутом, віднесеним до сфери управління Міністерства молоді та спорту, здійснюється відповідно до встановлених 

Законом України "Про Державний бюджет України" бюджетних призначень в межах кошторисів на відповідні цілі. Станом на 01 січня 2022 року кредиторська і 

дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами державного бюджету відсутня. Використання бюджетних коштів у період дії воєнного стану 

здійснюється з враховуванням змін внесених до постанов Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 та від 9 червня 2021 р. №590. 

     Юридичні та фінансові зобов'язання, які плануються до реєстрації у 2023 році, будуть спрямовані на забезпечення господарської діяльності, придбання предметів 

та матеріалів, здійснення технічного обслуговування науково-діагностичного обладнання для його ефективного використання. 

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році 

Джерелом залучення додаткових коштів для Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту є платні послуги, які надаються на підставі 

постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими 

установами" зі змінами. 

Платні послуги, що надаються державним інститутом включають: проведення наукових обстежень з оцінки функціонального стану; біохімічне дослідження крові;  

стабілографічні дослідження; видавництво та розповсюджування наукових видань; наукова експертиза правил змагань, навчальних програм. 

Видатки спеціального фонду, які плануються за рахунок надходжень до спеціального фонду, спрямовуються на виконання статутних завдань та здійснення 

науково-методичного забезпечення підготовки штатних збірних команд з видів спорту.  

Власні надходження, отримані ДНДІФКС, використовуються згідно із законом про державний бюджет на відповідний рік, затвердженим кошторисом на поточний 

рік, розрахунками до кошторису, у відповідності до кодів класифікації видатків бюджету за такими напрямками, як покриття витрат, пов'язаних з організацію та 

наданням платних послуг і спрямування коштів на заходи, які не передбачені коштами загального фонду.  

Видатки спеціального фонду на 2023-2025 роки необхідно передбачити для здійснення заходів, які не передбачені видатками загального фонду при впровадженні 

наукових досліджень в сфері спорту в систему підготовки спортсменів, наукового супроводу та науково-методичного забезпечення підготовки штатних збірних 

команд.  

Касові видатки спеціального фонду бюджету у 2021 році склали 706,4 тис. грн. 

Міністр молоді та спорту України Вадим ГУТЦАЙТ 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

Юрій МУЗИКА Директор департаменту економіки 

та фінансів 

(підпис) (прізвище та ініціали) 


